База: 391(6)
Версия на проекта: 3.21.2.19

ВНИМАНИЕ!
Tази версия НЕ ПОДДЪРЖА модул Продажби НН-18 версия
1.01, включен под номер 169 в публичния електронен списък на
СУПТО, достъпен на интернет страницата на НАП.
Тази версия НЯМА ВРЪЗКА И НЕ УПРАВЛЯВА фискални
устройства.
При инсталиране на тази версия модул Продажби, във всичките си
конфигурации: Basic, Standard, Professional, преминава
автоматизирано в режим не-СУПТО.
ВАЖНО!
Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни
архиви на всички бази данни, с които работите. Архивите следва
да са съхранени по начин гарантиращ бъдещото им използване за
проверка от страна на държавните органи по приходите.
ДАННИ ЗА ФИРМА
Нови възможности


Полета Наименование на фирмата, Представляващ, МОЛ, Главен
счетоводител, Място на издаване, Име на потребител и Име на потребител на
чужд език са разширени от 30 на 100 символа.

ВСИЧКИ МОДУЛИ
Нови възможности



Полета Наименование и Наименование на чужд език са разширени от 30 на 100
символа.
Актуализирана е проверката за валиден ИНДДС във връзка с оставането на
Северна Ирландия в Европейския съюз и излизането на Великобритания от
него.

Отстранени проблеми


Отстранен проблем при възстановяване на минимизиран екран на работния
плот.
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СЧЕТОВОДСТВО
Нови възможности



Дълготрайни активи > Данъчни > Преглед на движение на ДДА – Добавена
е колона Обяснителен текст.
База > Индивидуален сметкоплан > Примерни сметкоплани – Коригирана е
структурата на сметките за разходи и приходи за бъдещи периоди в
съответствие с описаната в ръководството на потребителя, за да се позволи
автоматизирано признаване на текущата част. В сметкоплана за бюджетни
предприятия са актуализирани имената на параграфите и подпараграфите, а
сметките и подсметките са с пълните си наименования.

Отстранени проблеми











Осчетоводяване > Погасяване на разчети – Въведено е ограничение да се
погасяват разчети във вида валута на сметката, с която се погасяват.
Осчетоводяване > Одобряване на операции – Отстранен проблем с
предварителния филтър по обяснителен текст.
Справки, отчети > Бърз преглед – Отстранен проблем със суматора при
избрана справка Обороти по месеци.
Справки, отчети > Салда на МЗ по доставки – Отстранен проблем със
суматора на справката.
Справки, отчети > Главна книга – Отстранен проблем с визуализация на
суматора за балансови сметки и името на подсметката при отпечатване на
справката по месеци с подсметки.
Справки, отчети > Дневник на сметка – Отстранен проблем с генериране на
справката при работа с номенклатура към Папка №..
Справки, отчети > ДДС > Дневници > Дневник за продажби – Сумата,
посочена в ДО на освободените доставки и освободените ВОП не се включва в
суматора Общ размер на ДО за облагане с ДДС.
Справки,отчети >ДДС >Декларации >Справка декларация – отстранен
проблем с клетки 13 и 24

ПРОДАЖБИ
Отстранени проблеми





Обработки > Преглед на документи > Заявки от клиенти – Отстранен
проблем с Желана дата на товарене и Поръчка към търговска верига при
създаване на нова заявка от вече съществуваща. Вече се запазва коригираната
дата, а поръчката може да се коригира.
Обработки > Преглед на документи > Фактури – Отстранени проблеми с
масовото подписване с електронен подпис.
Обработки > Преглед на документи – Отстранени проблеми с текста при
изпращане на търговски документи по имейл.
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Обработки > На документи – Отстранен проблем с ограничение на Вид
плащане.
Ценова политика > Ценови листи по клиенти > Формиране > За клиент –
Отстранен проблем при затваряне на съобщението за потвърждаване
изтриването на клиентски картон.
Справки > За клиенти > За вземания > Към дата – Отстранени проблеми с
генериране на справката На екран.
База > Номенклатури на МЗ – Отстранени проблеми с попълване на полетата
при експорта на номенклатурата и цените.
Документи > Дневни продажби > Издаване – Отстранен проблем с начин на
плащане.
Документи > Заявка от клиент и Обработки > Преглед на документи >
Заявки от клиенти – Отстранени проблеми с поле Забележка при редакция
на детайлен ред.
Обработки >Вход от други системи >Експедиции – отстранен проблем със
склад по партиди
Ценова политика > Ценови листи по клиенти >Формиране > За клиент –
отстранен проблем с видове плащания.
Обработки >Поръчки от търговски вериги – отстранен проблем с изход от
екрана
Документи >Приход на склад – отстранен проблем при работа с връзка с
номенклатура при поле Договор и Поръчка

СКЛАД
Нови възможности



База > Контировки – Добавени са реквизити Смяна № и Произведено на.
База > Дефиниране на склад – Отстранен проблем с добавяне на нов данъчен
склад в номенклатурата на данъчните складове.

Отстранени проблеми





Операции > Влагане на МЗ – При връщане на вложени материали, за които
няма наличност, цената се смята на база последния положителен разход на
материала за посочения готов продукт и версия.
Операции > Разпределение на разходи – Отстранен проблем, когато се работи
с номенклатура към папка №.
Справки > Дневник на материален запас – Отстранен проблем при
генерирането на подробна справка в Ексел, когато се работи на чужд език.

КАСА
Нови възможности


База > Справка декларация за НОИ – Актуализирана структура на файла във
формат 2021.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ / МОДЕЛИ
Отстранени проблеми


Експедиция с изписване от склад -> Фактура – Отстранен проблем с
експедициите, от които са издадени кредитни известия.

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ
Нови възможности


Признаци, Номенклатури > Настройка номенклатури на МЗ – Добавени са
две нови настройки – Работа със счетоводни сметки и Добавяне през картон.
Първата позволява да се задават и коригират счетоводните сметки за
материалния запас, а втората – да се въвежда нов материален запас през картон.
Отстранен проблем с съществуващите настройки.
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